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  :ملخص

ان اهتمام الواليات املتحدة األمريكية مبنطقة املغرب الكبري أصبح جليا منذ اخلالفات 
العاملية األوروبية األمريكية بشأن التعاون التجاري اإلقتصادي بني كل من الدول املغاربية من جهة 

 والواليات املتحدة األمريكية واإلحتاد األورويب من جهة أخرى. 
ى من أن تكتسح الواليات املتحدة األمريكية تدرجييا األسواق فالدوائر األوروبية ختش

املغاربية, وحتديدا يف جمال اإلستثمارات مبختلف قطاعاهتا ويف مقدمها الطاقة واخلدمات وتصدير 
بعض املنتجات اإلستهالكية, فعلى سبيل املثال للحصر استطاع ان ختلق امريكا لنفسها جماال 

شركات األمريكية العاملة يف اجلزائر وتونس, حيث صدرت الواليات حيويا غري مسبوق بالنسبة لل
مليار دوالر من البضائع اىل اجلزائر,  19.1املتحدة األمريكية مع هناية األلفية الثانية, ما قيمته 

 مليون دوالر لتونس وبنفس الفرتة. 327مليون كتجهيزات نفطية و 362من ضمنها 
ليست مشروعا اقتصاديا وحسب, بل هي تنسيق سياسي مستمر ان الشراكة األمريكية املغاربية 

وحوار دوري مبين على قواعد ملموسة بني كبار املسؤولني األمريكيني واملغاربيني على السواء 
وذلك بتدعيم التعامل مع اعضاء املغرب الكبري كوحدة اقتصادية واحدة, مستغلة بذلك اىل وزهنا 

ار هبذه الدول من خالل عوامل اجلذب اليت اقرهتا بنفسها السياسي والعسكري وقدرهتا لإلستثم
ويف اجملاالت املختلفة حيث احتكرت الشركات األمريكية فضاءات املفاعل النووية للمنطقة رغم 
العروض الفرنسية املغربية من الناحية التقنية واملالية. كما قامت بالسيطرة على املشاريع النووية 

اتفاقيات جتارية مت تثوقيعها حتت ضغوط الضجة اليت فجرهتا وسائل اجلزائرية عن طريق عقود و 
اعالم امريكية مع هناية األلفية املنصرمة. فإىل أي مدى ميكن للواليات املتحدة األمريكية من 

 ازاحة الشريك املتوسط األورويب وحتقيق براغماتيها التجارية وباستمرار ؟
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Résumé : 

 

Les intérêts des états unis américaines dans la zone du grand 

Maghreb sont multiples et incontournables, surtout que beaucoup de 

protocoles de coopération entre les maghrébins et les pays de l’union 

européenne n’arrivent pas à se concrétiser sur le plan de la réalité. 

Aussi faut il ajouter que les différentes départements européennes 

de coopération craignent le balayage américain progressive des 

marchés dans le grand Maghreb, entre autre les investissements dans 

les différentes secteurs, à savoir l’énergie, les services et les 

exportations de certains produits de consommation. 

Ce pendant l’état américaine a pu crée un espace vitale et sans 

précédent pour les entreprises américaines, opérant en Algérie et en 

Tunisie. Les exportations des états unis envers l’Algérie et avant 

même la fin du deuxième millénaire atteignent les 19.1 milliards de 

dollar de marchandises dont 362 millions de dollar comme 

équipements pétroliers et 327 millions de dollar pour la tunisie pour la 

même période. 

Le partenariat américano-maghrébin ne se caractérise pas par le 

projet économique, mais aussi par un dialogue et une coordination 

politique continu et régulier, basé sur des règles claires entre les hauts 

responsables des deux partenaires americaines et maghrébins, pour 

pouvoir augmenter leur capacités d’investir sous une entité 

maghrébine pleine d’opportunité et d’attraction dans les différents 

domaines, tant militaire qu’économique. 

Il est claire que la suprématie américaine l’a emporté dans le 

grand Maghreb et ce par un pragmatisme commercial et pour toujours. 

 
I ) :إحياء الشراكة األمريكية المغاربية تحدي أمريكي بامتياز 

إن اهتمام الواليات املتحدة األمريكية مبنطقة املغرب العريب باعتبارها جزءا من األمن 
والسالم يف حوض البحر األبيض املتوسط هو موضوعا قدميا جديا. ولقد أخذ الرتكيز على منطقة 

إقليمية، حيث يعود بناؤها إىل الستينات عندما بدأت واشنطن حتت والية املتوسط بإسرتاتيجية 
الرئيس كنيدي اليت رفعت شعار "الثورة اخلضراء" هبدف فتح أبواب إفريقيا انطالقا من بلدان 

 املغرب العريب املستقلة حديثا وهي اجلزائر، تونس، واملغرب.
ية، حددت اهتمامها من خالل زيادة كما أن اإلدارة األمريكية، مع بداية األلفية الثان

لكل من تونس " Stewert Ezenshtatمساعي وزير اخلارجية األمريكية ستوار إيزنشتات "
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، وكان الطلب عندئذ مشروع جديد يتمثل يف إقامة شراكة اقتصادية 1998واملغرب يف يونيو 
وبلدان املغرب العريب، تونس،  مغاربية أمريكية ترمي إلزالة احلواجز بني الواليات املتحدة األمريكية

اجلزائر واملغرب، وتكرس حرية تدفق االستثمارات والسلع بني الفضائني يف إطار منطقة للتبادل 
احلر. ولقد أرادت الواليات املتحدة األمريكية االستفادة من تعثر مشروع الشراكة األوروبية 

درة رأى فيها البعض خيارا بديال املتوسطية فحددت مشروعها اخلاص للشراكة مع املغرب يف مبا
 ومنافسا للخيار األورومتوسطي.

ولقد متَّ جتسيد هذه الركائز اإلسرتاتيجية للواليات املتحدة األمريكية بعد أن امتدت 
اهليمنة األمريكية على اجلناح املغاريب من حوض البحر األبيض املتوسط حيث عملت القوة 

املنطقة وفتح جماال آمنا لالستثمارات الطاقوية يف كل من  الضاربة للواليات املتحدة على أمننة
 اجلزائر واملغرب. 

بينما بدأت بلدان إفريقيا السوداء تسري حنو تشكيل جتمع إقليمي مماثل، وأصبحت 
القمة اإلفريقية تنعقد سنويا،  ولالستثمار وهبذا شكل هذا التجمع منافسا حقيقيا للقمة الفرنسية 

 اإلفريقية.
االهتمام الذي أولته الواليات املتحدة األمريكية مبنطقة املغرب العريب، كان نابعا من إن 

أن واشنطن تريد امتالك مفاتيح األمن والطاقة يف كامل غريب البحر األبيض املتوسط، فضال عن 
 أهنا ال تعتزم بكل بساطة التخلي عن الفرص التجارية املتاحة يف املغرب العريب لبلدان االحتاد
األورويب، وهو ما جعل احتدام الصراع األمريكي األورويب متواصل على املنطقة. وإذا كانت 
الشراكة األوروبية املغاربية تقوم على صيغة املساعدة الثنائية واملتعددة األطراف، فإن الشراكة 

ف األمريكية املغاربية انطلقت من براغماتية الفعل التجاري، حيث عملت على تفعيل أداء غر 
التجارة األمريكية املغاربية، واليت ما انفكَّت تدعم افتتاح فروع هلا يف املدن املغاربية الكبرية، ولقد 

هي استثنائية بالنسبة للشركات األمريكية العاملة  1998أشارت التقارير االقتصادية إىل أن سنة 
 يف اجلزائر وتونس بينما كانت أقل تواجدا فيما يتعلق باملغرب.

ان للتبادل التجاري يف منطقة املغرب العريب أثره اإلجيايب, حيث حددت ولقد ك
مقابل  1998مليار دوالر من البضائع للجزائر سنة  19,1الواليات املتحدة األمريكية ما قيمته 

مليونا من التجهيزات  362مليونا من احلبوب و 291من منها  1997مليون دوالر سنة  775
 327عرفت الصادرات األمريكية إىل تونس ارتفاعا ملحوظا وصل إىل النفطية. ويف نفس الفرتة 

 .11997مليون دوالر سنة  294مقابل  1998مليون دوالر سنة 
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إن حرية الواليات املتحدة األمريكية يف إحياء االحتاد املغاريب الكبري مبرافقة دولة 
ا التعامل مع تكتالت اقتصادية متثل موريتانيا وليبيا أوال, مث التفكري مبصر الحقا، نابعة من تفضيله

أسواقا كبرية حىت ترتفع تلك األسواق إىل مستوى االهتمام من قبل الشركات األمريكية حىت 
 ستوار إيزنشتاتيتسىن هلا فتح استثماراهتا يف املنطقة وقد غريَّ ذلك مساعي وزير خارجية أمريكا 

STEWARD EZENSHTAT واشنطن بتاريخ يف املؤمتر األمريكي املغاريب ب
, ألهنا  ، ولقد كان من اهتماماته أن يتعامل املغرب العريب كتلة اقتصادية واحدة16/11/2000

مليار دوالر.  137مليون مستهلك بناتج قومي لإلمجايل قيمته  80متثل سوقا كبريا قد يتجاوز 
والسياحة اإلقليمية  كما أنه يكون باإلمكان تنويع التجارة إىل القطاع الزراعي وصناعات اخلدمات 

" Edward Garrierوقطاع الطاقة وهو ما صرح به السفري األمريكي باملغرب إيدوار غاير "
حيث نوَّه بفتح احلدود بني الدول املغاربية حىت تصبح أكثر اندماجا  17/11/2000بتاريخ 

 . 2املغاربيةوقوة وجتعل الواليات املتحدة أكثر قابلية وفاعلية يف االستثمار يف هذه الدول 
 80إن التفكري يف املشاريع األمريكية للدول املغاربية, يتطلب أسواقا كبرية تضم ما بني 

مليون على األقل, وهي تكتسي أمهية كبرية عن أسواق منفردة قد تضم يف أحسن  90إىل 
 مليونا نسمة بالنسبة لكل من اجلزائر واملغرب. 30األحوال 

قتصادي اإلقليمي املغاريب، ينبغي ان تتوفر هلذه البلدان وانطالقا من خاصية التكتل اال
 أن تتوفر هلا اسرتاتيجية أمريكية إلنشاء سوق مشرتكة يف مشال إفريقيا. 

إن املغرب العريب وبسبب اتفاقيات التجارة احلرة اليت له مع أوروبا ودول أخرى يف 
كية املتجهة حنو أوروبا والشرق إفريقيا والشرق األوسط, أن يصبح نقطة حتويل للصناعات األمري
مليونا نسمة يف منطقته, بل  80األوسط وإفريقيا، وعندئذ فإن سوق املغرب العريب ال يتوفر على 

 مليون مستهلك نتيجة االحتكاك هبم.  500قد جيلب آخرين وقد يصل تعدادهم إىل 
اليت استحوذت  أما التعامالت األمريكية املغربية, فقد جسدهتا تلك العطاءات التجارية

عليها الشركات األمريكية, بالرغم من فوز الشركات الفرنسية هبا، وكان من أبرزها مشروع طاقة 
 CMSمليار دوالر وفازت به شركة  1,5اجلرف األصفر يف املغرب والذي تبلغ كلفته 

ح طائرة بوينغ جديدة للخطوط اجلوية املغربية, حيث مل 22األمريكية، وكذلك عقد استرياد بـ
إىل الضغط الذي مارسه اللويب الفرنسي  Edward Garrierالسفري األمريكي إدوارد غاريي 

على العقد. كما أن متويل تلك املشاريع األمريكية يف املغرب له داللته حيث مع نفوذ املشاريع 
األمريكية فإن املؤسسات املالية األمريكية هي من أخذت على عاتقها متويل هذه العمليات على 
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كي واهليئة األمريكية لالستثمارات اخلاصة غرار بنك أمريكا بنك االسترياد والتصدير األمري
 باخلارج.

II ) :نحو أمركة للمنطقة العربية سياسيا، اقتصاديا وأمنيا 
لقد هيأت احلروب النفطية اليت أدارهتا الواليات املتحدة يف منطقة اخلليج العريب 

حليوية يف باخلصوص أجندات اقتصادية بامتياز، حيث أتاحت هلا فرصا جديدة لتأمني مصاحلها ا
املنطقة، ومن ضمنها العودة إىل التفكري السابق لدمج املنطقة العربية مبنطقة أوسع جغرافيا 
وسكانيا. وذلك من خالل ربط الدول العربية بشقيها اجليوسياسية املشرق العريب برتكيا وإيران 

ود اإلسرائيلي, واملغرب العريب الكبري بالضفة الشمالية واملتوسطية. وإضفاء الشرعية على الوج
وذلك لالستفادة من املوارد والثروات العربية ومنع أي هتديد ملنع النفط يف املنطقة اليت تسيطر 

 عليها خاصة بعد وجودها العسكري املكثف يف املنطقة. 
إن مشروع النظام الشرق أوسطي الكبري هو يف هرم نظام سياسي اقتصادي أمين، يرتكز 

 األمن واالقتصاد والسياسة: على ثالث ركائز أساسية هي 
فالركيزة األساسية تعين وضع ترتيبات أمنية مشرتكة دائمة لدول املنطقة منها احلد من التسلح -1

وضمان األمن اجلماعي وتوازن القوى بالشكل الذي حيقق االستقرار األمين والسياسي لدول 
 املنطقة وتأثري ذلك يف املناطق اجملاورة.

صادية فتتمثل يف وضع مشاريع للتعاون االقتصادي املشرتك يف شىت اجملاالت, أما الركيزة االقت-2
لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة, تنهي حالة البطالة والركود االقتصادي السائد يف كثري 

 من دول املنطقة.
خططات اإلسرائيلي وفق امل-أما بالنسبة للركيزة السياسية، فكوهنا تتمحور يف الصراع العريب-3

األمريكية اإلسرائيلية، يصحبها بناء عالقات جديدة يف منطقة الشرق األوسط, بدال من 
 العالقات العدائية اليت سادت ولعقود طويلة. 

إن الركائز الثالثة تدعو ومما ال شك فيه, إىل إنشاء سوق باملعىن االقتصادي اجملرد واليت 
أوسطي، ذلك أن فكرة إستخدام تعبري الشرق -الشرقتضم بعض الدول املنضوية حتت النظام 

سابقا، واليت كانت هتدف إىل  3أوسطية, تعود يف واقع األمر إىل شيمون برييز رئيس وزراء إسرائيل
إقامة عالقات اقتصادية ذات مستويا خمتلفة وليست السوق االقتصادية اليت متثل أعلى درجات 

يث يتم فيها حرية التبادل التجاري لرؤوس األموال التفاعل االقتصادي بني عدد من الدول، ح
 وانتقال العمالة واألفراد.



      د. عبد القادر بن محادي و د. حممد العيد                                         الشراكة اإلقتصادية األمريكية املغاربية 

 2014 ( جويلية7) سابعالالعدد   90    اجمللة اجلزائرية لألمن والتنمية

إن املشروعات األمريكية واإلسرائيلية وعدد من مشروعات املؤسسات األوروبية وعلى 
هي  1994باملغرب سنة  الدار البيضاء قمةوجه اخلصوص املشروع اإلسرائيلي الذي قدم بـ 

 مبثابة جمموعة من الرتتيبات االقتصادية واليت تتضمن مستويات متعددة:
 .البنولوكسإقامة سوق مشرتكة بني إسرائيل واألردن وفلسطني على غرار منظومة -1
إقامة منطقة جتارة حرة بني السوق املشرتكة والدول احمليطة هبا مثل مصر وسوريا ولبنان -2

 والعراق. 
إقامة نظم وظيفية لألمن واملياه والبيئة وتشمل الدول احمليطة إىل جانب تركيا والدول اخلليجية -3

 وقد تنضم إليها إيران.  
عندما صرح سنة  حاييم وايزمانإن هذه األفكار قريبة من أفكار رئيس إسرائيل األول 

كية يف الشرق بأنه يأمل أن تكون إسرائيل سويسرا جديدة تزوِّد السوق االستهال  1958
على أن  1973" أمام مؤمتر السالم املنعقد يف جنيف سنة أباايباتاألوسط, وهو ما أكده 

الضمان األساسي ألي اتفاقيات سالم هو إنشاء شكلية قوية من العالقات االقتصادية بني 
د إسرائيل والدول العربية، وهذا يعين حتوال يف اإلسرتاتيجية اإلسرائيلية حيث تفضل احلدو 

 االقتصادية عن احلدود اجلغرافية.
III ) :إستراتيجية األمن األمريكي بين مفهومي الردع، االحتواء والعمل الوقائي 

تعد اإلسرتاتيجية األمريكية جتاه املنطقة العربية وأهدافها املختلفة واضحة ومكشوفة من 
ترمجته باملمارسة والفعل يف إطار خالل ما تضمنته مواثيق سياستها اخلارجية وثوابتها، ال بل ومن 

سياسات إدارهتا املتعاقبة اجتاه املنطقة العربية وإعطائها األولوية يف اهتماماهتا اخلارجية والدولية 
 مبختلف الوسائل واألدوات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ال بل وحىت الثقافية.

يف العامل واألكثر رفاهية وتقدما، إن الواليات املتحدة األمريكية تعد الدولة األقوى 
واألكثر تأثريا على مصري الدول والشعوب خدمة ملصاحلها. فاحمليط األمريكي يهدف إىل أن تظل 
معامل احلالة الراهنة حالة دائمة, وأن يكون مسار تغريها تكيفا مع مصاحل أمريكا. ويتطلب األمر 

من ناحية على حتول إسرتاتيجية األمن حتقيق هذه األهداف, حيث تتبىن معادلة جديدة تقوم 
أوسطية مبا فيها املغرب الكبري, من االعتماد على مفهومي -األمريكي جتاه املنطقة العربية الشرق

الردع واالحتواء إىل االعتماد على مفهوم العمل الوقائي باعتباره الركيزة األساسية يف املنظومة 
ما أهنا تقوم بتطوير بنية القوات املسلح األمريكية من الفكرية لإلسرتاتيجية األمريكية من جهة. ك
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خالل االستفادة من التطور التكنولوجي العسكري، سعيا منها إىل إقامة هيكل جديد أكثر 
حداثة هلذه القوة على أي قوة عسكرية من جهة أخرى. بينما يتمثل الضلع الثالث يف جوهر 

ة وجديدة ضد القوى الناهضة يف املنطقة واليت الفكر السياسي األمريكي, يف تبين نظريات حديث
معهد االستراتيجيات المقارن بإمكاهنا تعارض النهج األمريكي. انطالقا من هذه األهداف فإن 

، جعل من السياسة األمريكية أن تنتهج إسرتاتيجية حددها يف ثالثة حماور رشيدة األمريكي
عسكرية وأخرى ثقافية عامة، وكلها تتمحور انطلقت من اإلسرتاتيجية االقتصادية وإسرتاتيجية 

 حول آليات سياسية:
: ترتكز على اختاذ خطوات مبكرة ومفاجئة ضد دول أو مجاعات معادية ملنع الحرب الوقائية-1

وقوع أعمال ضد األهداف األمريكية، انطالقا من أن العمل الوقائي يكون يف بعض احلاالت 
مث الرد عليه بقوة. وقد حيدد األمريكان بعض احلاالت أفضل من انتظار حدوث اهلجوم املعادي 

اليت قد تستدعي القيام بإجراءات وقائي كما هو احلال باجلدل القائم بشان امللف النووي اإليراين 
أو اقرتاب مجاعة إرهابية من تنفيذ هجمات ضد أهداف أمريكية. وتعترب هذه السياسة نقلة نوعية 

يف سياسة الردع واالحتواء يف فرتة  4ي باعتبارها متثل حتوال جذريايف الفكر اإلسرتاتيجي األمريك
احلرب الباردة، واليت مل تعد صاحلة يف عامل تغريت فيه مالمح العدو وطبيعة هتديداته وازداد عدد 
الدول املالكة لألسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية واليت يقف الكثري منها موقف العداء 

 ألمريكا. 
: تعد هذه اآللية من اآلليات واألساليب اليت غيير واالصطالح في دول المنطقة العربيةالت-2

أصبحت تروج هلا الواليات املتحدة األمريكية وتصعيدها يف قمة أولوياهتا. وهي تضمن هلا 
هذه االخنراط يف املنطقة حملاربة التهديدات اليت تواجهها بل تريد أن تقيد احلركة اإلقليمية اليت تنتج 

التهديدات. فاإلدارة األمريكية تسعى لتحقيق هذه الدعامات يف دول املنطقة من أجل حتقيق 
 أهدافها اإلسرتاتيجية املطلوبة.

: هتدف إىل تغيري النظرة إىل األعمال غري الشرعية وال ميكن تغيير المفاهيم وحرب األفكار-3
عليه بالدبلوماسية العامة, كأحد  قبوهلا ومساندهتا. وتعتمد الواليات يف ذلك على ما يطلق

األدوات يف حرب األفكار ملواجهة الدعاية املضادة ألمريكا, بل إىل حتسني صورة أمريكا لدى 
هذا العامل, مث العمل على تقوية شعور شعوب العامل بامتالكها مصاحل مشرتكة مع الشعب 

اه املنطقة وفق هذه اآللية إىل منع األمريكي. وقد جلأت الواليات املتحدة األمريكية يف سياستها جت
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أي تنظيم باملنطقة من إقامة عالقات مع أقطاب أخرى منافسة ملا يؤثر على املصاحل األمريكية يف 
وهكذا أصبح التغيري واإلصالح يف املنطقة من خالل  املنطقة, على غرار الشراكة األورومتوسطية.

 يف حد ذاته.حتقيق األهداف األمريكية بدال من أن يكون هدفا 
IV )اقتصادية للمنطقة العربية بمنطق إسرائيلي أمريكي: -نحو هندسة جيو 

لقد مت الرتكيز على أن الضمان األساسي التفاقيات سالم هو إنشاء  تشكيلة قوية من 
العالقات االقتصادية مع إسرائيل والدول العربية، ذلك أن التحول يف اإلسرتاتيجية اإلسرائيلية 

ل احلدود اإلسرائيلية حدود اقتصادية وليس حدود جغرافيا، مما جعلها تسعى إىل ركزت على جع
التطبيع م البلدان العربية، عن طريق تصفية الصراع العريب اإلسرائيلي, وهو ما دعمته أمريكا 
باستمرار وفق توجهاهتا الشرق األوسطي اجلديد وباقرتاح برييز يف كتابه "حول النظام اإلقليمي 

 56سطي" على مرحلتني:الشرق أو 
تتضمن إنشاء مشاريع مشرتكة يف البنية التحتية والتنمية واستثمار املياه  المرحلة األولى:

 والسياحة. 
هتدف إىل إقامة جمتمع إقليمي حيمل اسم املنطقة مع سوق مشرتكة  المرحلة الثانية:

يظهر إىل الوجود ما يسمى  ومؤسسات مركزية على غرار التجربة األوروبية، ويف هناية هذه املرحلة
 "باهلوية األوسطية اجلديدة". 

, قد مت إعادة 1994وبالرغم من املعارضة العربية املتزايدة يف مؤمتر الدار البيضاء سنة 
صياغة السوق الشرق أوسطية ومشال إفريقيا، اجلزائر، املغرب، تونس وليبيا، بصفة ذكية. تقتصر 

 املال واليد العاملة. يف مرحلة أوىل تدفقا للبضائع ورأس
ولقد مت تغيري الشكل جمددا وإن ظل اهلدف واحدا, يتمثل يف دمج إسرائيل يف املنطقة 
يف إطار مشروع تنموي إقليمي حيقق أهداف إسرائيل اإلسرتاتيجية فيما خيص السيطرة على 

 االقتصاديات العربية.  
, حيث صدرت 1994إن أفكار "برييز" متَّ الرتويج هلا من خالل مؤمتر الدار البيضاء 

وثيقة الدار البيضاء, لتمثل حتوال يف األولويات اليت اتفق عليها يف مؤمتر مدريد للسالم. فبدال من 
 أن يكون السالم الشامل, أوال يليه التطبيع واملشروعات االقتصادية, كانت األولوية للتطبيع

هي الدعامة الرئيسية للسالم  التنمية االقتصادية "المتوازنة"واملشروعات االقتصادية، مدعية أن 
"السالم العادل يتحقق قبل التطبيع الشامل، وبذلك مهش الطرح األولوي املتمثل يف أن 
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وهو ما مت تداركه من قبل األطراف العربية يف مؤمتر القاهرة يف سنة  والمشروعات المشتركة"
 .1997ويف مؤمتر الدوحة سنة  1996

إن إعادة اهلندسة اإلسرتاتيجية األمريكية للمنطقة والرتتيبات االقتصادية اليت يتم تنفيذها 
يف إطار النظام االقتصادي الشرق أوسطي, هي جزء من تنسيق أمريكي إسرائيلي مشرتك لتنمية 

تحدة وإسرائيل مع الرتكيز على أن تكون روابط اقتصادية أمريكية حتقق املصاحل احليوية للواليات امل
إسرائيل املركز اإلقليمي هلذا الفضاء االقتصادي الشرق أوسطي. ويتم تكوين هذا الفضاء من 

 خالل: 
 وضع التعاون اإلقليمي حتت املظلة األمريكية وسيطرهتا. -1
املقاطعة االقتصادية فرض إسرائيل وإدماجها تدرجييا باملنطقة العربية مع العمل على إهناء -2

 العربية إلسرائيل والشركات األجنبية املتعاملة معها.
 قطع العالقات االقتصادية العربية اإلسرائيلية مث العالقات السياسية.-3

إن الرؤية األمريكية اجلديدة لالقتصاد اإلقليمي ستؤدي إىل ذوبان اخلصائص الوطنية يف 
ي ثانية، ومن خالهلا سيتم ذوبان اخلصائص الوطنية والقومية احمليط اإلقليمي أوال مث احمليط العامل

لتحل حملها خصائص شرق أوسطية تكون الركائز األساسية لالقتصاد اإلقليمي اجلديد ومن 
 أبرزها:

بروز نظام إنتاجي إقليمي شرق أوسطي حيل حمل النظام اإلنتاجي العريب القائم واملختل أصال -1
 رائيل ضمنه.مع الرتكيز على أن تكون إس

حتقيق مبدأ االنتقال التدرجيي من اقتصاد الدولة الوطنية إىل االقتصاد اإلقليمي اإلنتاجي أوال -2
 مث االنتقال إىل مرحلة االندماج يف االقتصاد العاملي عرب آليات العوملة املتعددة.

ت ومن ضمن ما ركزت عليه اهلندسة اجليواقتصادية اجلديدة للمنطقة يف ظل الرتتيبا
 العاملية بسيادة القطب األمريكي:

 بناء منظومات ومناطق للتعاون االقتصادي واألمن.-1
 فصل اقتصاد املشرق العريب عن اقتصاد املغرب العريب.-2
دمج مصر وإسرائيل وبعض دول الشرق أوسطية غري عربية يف فضاء اقتصاد إقليمي شرق -3

 وسطي.
لتكوين الفضاء   طلة على حوض البحر املتوسطدمج املغرب العريب بالدول األوروبية امل-4

 االقتصادي املتوسطي 
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إن الرؤية األمريكية لفكرة الشرق أوسطية نابعة من حماصرة اخلطاب السياسي وتكثيف 
الرتتيبات املشروعات االقتصادية بني إسرائيل واملنطقة العربية، حيث تؤدي يف النهاية إىل اتساع 

هلويات واألجناس والقوميات وبالتايل يسهل تطويع فكرة القومية حميط املنطقة لتختلط فيها ا
 العربية الرافضة إلسرائيل، فتمثل وجودها يف دجمها يف النظام الشرق أوسطي جديد.

 : الخاتمة
تُعد الشراكة األمريكية املغاربية مشروعا اقتصادي بامتياز وسياسيا ذلك أهنا ترتكز على 

ائم بداعي األمن والسالم يف حوض البحر األبيض املتوسط، وهي التشاور املستمر والتنسيق الد
من الركائز األساسية إلسرتاتيجية أمريكية كانت والزالت ترفع يف منطقة املغرب الكبري ال بل 
وإفريقيا حتت شعار "الثورة اخلضراء" هبدف فتح أبواب إفريقيا انطالقا من بلدان املغرب العريب. 

املتحدة األمريكية على اجلناح املغاريب يف جمال األمن والطاقة، حيث  فبعد أن هيمنت الواليات
 أزاحت املنافس العنيد االحتاد األورويب من املنطقة ويف الكثري من العطاءات اليت انفردت هبا. 

فإذا كانت الشراكة األوروبية مع بلدان املغرب العريب ترتكز على صيغة املساعدة 
اف فإن مشروع الشراكة األمريكية املغاربية انطلق باستثمارات كبرية التنافسية واملتعددة األطر 

جتاوزت ثالثة ماليري سنويا مع اجلزائر من خالل شركة "بيكتل" األمريكية املتخصصة يف بناء 
أوروبا للغاز حيث مير غربا باجتاه -أنابيب نقل الغاز حنو أوروبا واملغرب خبط املغرب العريب

 إسبانيا وشرقا باألراضي التونسية حنو إيطاليا.  األراضي املغربية حنو
فاجلزائر بالنسبة ألمريكا هي جمال حيوي رائد يف مشال إفريقيا والشرق األوسط ومنطقة 
البحر املتوسط عموما، فهي هبذه املكانة تشكل أمهية للمساعي اإلقليمية لتعزيز األمن واالستقرار 

لحة اجليوسياسية األمريكية املصاحل األمريكية والسالم. كما أهنا تتشكل ومن منطلق املص
وباستثمارات كبرية هامة خاصة ال يستهان هبا يف قطاع النفط اجلزائري، فاجلزائر متثل حلقة 

 أساسية للتحكم يف مصادر أوروبا من الطاقة القادمة من جنوب البحر األبيض املتوسط. 
املتحدة يف جمال الزراعة ويف جمال كما أن التسهيالت اليت أعطتها املغرب للواليات 

التجارة خاصة خلق منطقة التجارة احلرة حيث بلغت واردات املغرب من الواليات املتحدة النحو 
 مليار وهي ال متثل سوى جزءا قليال من واردات الدول املتوسطية من املبيعات األمريكية.

فإذا كان التحكم يف الطاقة واخلطوط التجارية الدولية ميثل العمود الفقري لإلسرتاتيجية 
اإلقليمية للواليات املتحدة األمريكية فإىل أي مدى ميكن للواليات املتحدة من اكتساح تدرجييا 
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خلدمات األسواق املغاربية وحتديدا يف جمال االستثمارات مبختلف قطاعاهتا ويف مقدماهتا الطاقة وا
 خاصة وأن األوضاع يف كل من ليبيا ومصر مل تستقر بعد ؟
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